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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 

Ordförande  Lena Ytterberg 
Vice ordförande Margareta Wertsberg 
Sekreterare  Sara Eronn 
Kassör  Jan Mårtensson 
Ledamot  Lars Fredriksson 
Ledamot  Tommy Bech 
Ledamot  Lena Mårtensson 
Suppleant  Eva Signal 
Suppleant  Malin Rosén 
Suppleant  Ann-Louise Esbjörnsson 
 
2018 var det år Svenska Brukshundklubben fyllde 100 år. 
I Sjöbo firade vi 100-årsdagen 30 maj med tipspromenad, webbsänt tal av 
förbundsordförande Rolf Weiffert och sedan åt vi tårta. 
Sjöbo Brukshundklubb ansökte till distriktet under Jubileumsåret om ett aktivitetsbidrag 
för att genomföra en specialsökkurs. Vår ansökan beviljades i september 2018 och vi 
fick 5000:- av distriktet för den kurs som Bodil Gustavsson genomförde vid 6 tillfällen. 

Antalet medlemmar 31/12 2018 uppgick till 280. Styrelsen har haft 13 st. protokollförda 
sammanträden och 4 medlemsmöten; Årsmötet 26/2, Medlemsmöte och 100-
årsfirande 30/5, Medlemsmöte 19/8, Medlemsmöte 18/11 och städdag 8/4. 
 
Annandagsträffen är numera flyttad till Trettondagen 6/1. Det serverades våfflor. 
Klubben medverkade på Lions Familjedag i Folkets Park söndag 29 april med 
uppvisning av olika användningsområden av en brukshund. Golden retrievern Maya 
med matte Gunvor Jönsson visa upp hur en räddningshund arbetar i krissituationer när 
det ex gäller att hitta människor i rasmassor. Chesapeake bay retrievern Arvid med 
matte Emma Birkegård visade att ålder har ingen betydelse när det gäller agility. Nova 
Scotia duck tolling retrievern Hazel med matte Lena Mårtensson och rottweilern Leo 
med matte Maria Eriksson visade upp vad rallylydnad är. Einar Rydén med sin 10 åriga 
cockerspaniel Eddie som tjänstgör som assistent hemma hos Einar visade vad man kan 
använda en assistenthund till. Mycket uppskattat av den stora publiken. Vi fick många 
frågor och en inbjudan till år 2019. 
 
Söndag 18 november fick vi utbildning av djurvårdare Amanda Thelander från 
Distriktsveterinärerna i Sjöbo om HLR (hjärt-lungräddning) på hund. 
 
Fredag den 30 november arrangerade styrelsen en tacksägelsefest på klubben. Ett tack 
till alla som under 2018 på olika sätt hjälpt till med olika aktiviteter och ett tack till 
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markägare som lånar ut mark till oss i samband med tävlingar mm. 38 personer deltog 
och vi åt fantastiskt god mat tillagad av Eva Signal och Margareta Wertsberg. 
 
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort och VARMT  TACK till alla som på något sätt arbetat 
och bidragit till klubbens verksamhet under 2018. 
 
  
 

Agilty 

Sammankallande Ann-Louise Esbjörnsson 
Agilitygruppen, fortsatt bestående av enbart sammankallande, har under 2018 efterlyst 
fler intressenter till gruppen men utan resultat. Då sammankallande i gruppen varit 
gravid med komplikationer större delen av året har mycket av arbetet inom agilityn stått 
stilla under året.  
Amanda Benterfalk Thelander kontaktades för arrangerande av agilitykurser och efter 
denna kurs var genomförd hörde sammankallande av sig till henne för att efterhöra 
hennes intresse i gruppen samt att eventuellt även ta över positionen som 
sammankallande. Detta då sammankallande anser att Amanda besitter mycket mer 
kunskap inom agilityn än sammankallande själv. Amanda önskar inte sitta som 
sammankallande men är gärna med i agilitygruppen och önskar fortsätta hålla 
agilitykurser med mera. Ann-Louise sitter kvar som sammankallande och genom 
tillkomsten av Amanda tror vi att agilitysidan av klubben kan komma att växa i 
framtiden.   
 
Drag 

Sammankallande Emelie Nordfelt  
På grund av utlandsvistelse under 2018 så har ingen verksamhet skett i gruppen. 
 

Frivillig 

Sammankallande Lars Fredriksson 
46 Hvbataljon har under året haft 6 st. träningstillfällen. 
Funktionskontroll är inställt tills ny form är fastställts. 
Utöver detta har KFÖ och SÖF genomförts med de hundekipage vi har tillgängliga.  
Ny patrullhundsutbildning startades våren 2018, tyvärr är inte alla färdiga, så certprov 
kommer inte genomföras förrän våren 2019 i mars månad. 
Jag kommer troligtvis att vidareutbilda mig från kontrollant till FM-kontrollant hösten 
2019 hos Jörgen Karlsson i Halmstad 
  

Info/IT 
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Sammankallande Claes von Gegerfelt  
Gruppen har i första hand skött webbplatsen och under året varit behjälplig med 
HUG:s kurskallelser och administration.  
 

Kök 

Sammankallande: Eva Signal 
Övriga medlemmar i gruppen: Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Ingrid 
Nordh, Lena Mårtensson och Inger Hörnfeldt. 
 
Eva och Lena har delat på ansvaret för ekonomi och inköp. 
Vi har lagat mat och serverat vid MH/MT-gruppens arrangemang. 
Vi har också haft försäljning av grillat, frukost, kaffe, dricka, godis mm. vid sommarens 
utställning och vid klubbens olika tävlingsarrangemang. 
Vi har även haft köket bemannat vid andra tillfällen såsom medlemsmöten, 
kursavslutningar etc. 
 
 

Läger 

Sammankallande Torsten Ericsson 
Årets läger började med samling och genomgång söndagen den 22 juli. Sedan pågick 
träningen från måndagen den 23 juli t o m fredagen den 27 juli. Lördag fm den 28 juli 
var vikt för städning. 
 
Lägret planerades av en grupp bestående av: Britt Bech, Tommy Bech, Inger v 
Gegerfelt, Lena Mårtensson, Ingrid Nord och Torsten Ericsson, sammankallande. 
 
Lägret hade 36 deltagare varav 8 med husvagn/-bil. Deltagarna var indelade i 5 
träningsgrupper. Tre grupper tränade spår och lydnad. Vidare fanns en grupp för 
rallylydnad och lydnad samt en grupp för sök och lydnad. Varje grupp hade en 
samordnare/gruppledare.  I spårgrupperna var Ann-Marie Jönsson, Lena Jungvig och 
Torsten Ericsson gruppledare. Inger v Gegerfelt höll i gruppen för rallylydnad och Mona 
Andolsen i sökgruppen. 
 
Fyra kvällar anordnades aktiviteter för de som ville vara med. Måndag kväll höll Sara 
Eronn  
ett föredrag om hundjuridik. På tisdagskvällen visade och informerade Bodil Gustavsson 
om 
nosework/specialsök. På onsdag kväll anordnade Lena Mårtensson en miljöbana. 
På torsdagskvällen hade vi besök från Dalbyveterinärerna som pratade om hundhälsa. 
Kvällsaktiviteterna var mycket uppskattade av deltagarna men vi hade gärna sett fler  
deltagare – något att fundera över till nästa år. 
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Vecka 30 visade sig bli årets, dittills, varmaste vecka med temperaturer på runt 30 
grader C. 
Därför arbetade grupperna med träning förmiddagar och kvällar. Både deltagare och 
hundar tog siesta mitt på dagen. Nytt för i år var att vi provade en modell med fyra 
aktivitets-stationer för lydnadsträningen. De var: Lydnadslydnad, brukslydnad, 
framåtsändande-framförgående-stege och uppletande. Tanken var att genom 
deltagarnas olika val skulle ges möjlighet till träning och erfarenhetsutbyte med fler 
deltagare än de som fanns i den egna träningsgruppen. Värmen gjorde att 
lydnadsträningen inte kunde genomföras på em-  
tid. Därför kom modellen bara att tillämpas i begränsad omfattning kvällstid. 
 
Lägret hade besök både av Ystad Allehanda och Skånska Dagbladet. Deras reportage 
gav klubben värdefull reklam. 
 
Lägret kostade 250 kr per deltagare. Deltagarna stod själva för mat och fika. Avgiften 
för husvagn/-bil var satt till 100 kr eller 25 kr för enstaka dygn. Sammanlagt blev 
lägrets bidrag till klubben ca 6 000 kr. Det är något över vad som beräknats i budget. 
 
Deltagarna lämnade en utvärdering från lägret som Britt och Tommy Bech sammanställt.  
Det kom fram en del synpunkter som får tas med i tankarna för nästa års läger. Det 
samlade intrycket var dock, trots värmen, ett lyckat läger med mycket nöjda deltagare. 
 
Mark 

Sammankallande Margareta Wertsberg.  
Gruppen består i övrigt av Tommy Bech.  
Som vanligt har vi haft träningsmark i Snogeholm, Sommarbyn, Ilstorp hönsavallen samt 
Åsum. Nytt för i år är att vi ibland har kunnat vara på marker vid elcentralen, mellan 
Ystad- och Malmörondellen. 
Tack vare “våra” bönder har vi inte haft några problem att få mark till våra tävlingar.  
 

Medlem 

Ingen verksamhet under 2018. 

Mental 

Sammankallande: Björn Olsson 
Under året har följande ingått i mentalgruppen Jessica Alenius, Malin Andersson och 
Elisabeth Olsson. 
Vi har haft ett fortsatt gott samarbete med några andra klubbar vad gäller att hjälpas åt 
med funktionärer för att kunna genomföra alla mentalprov under året. Men det har varit 
ett tufft år och vi har sökt nya funktionärer.  
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Vi har genomfört 4 ordinarie MH och 1 ordinarie MT. Vi har även ställt upp för 
uppfödare och anordnat 3 uppfödar MH och 2 uppfödar MT. Dessutom har vi i 
samband med ett MT haft exteriörbeskrivning för schäfer. 
Vi har även i år haft god kontakt med jaktlaget inför våra provdagar. 
Jessica har under året utbildat sig till beskrivare vilket vi är glada för. Björn var anmäld 
till testledarutbildning MT men den utbildningen blev tyvärr inställd. Brush-up för 
figuranter anordnades av distriktet i början på året där våra figuranter deltog.  
Ute på banan har vi gjort lite småförändringar gällande placering av de olika 
momenten för att få bättre flyt under testen och anpassning efter hur skogen börjat växa 
upp. Planen var att köpa in nya figurer till figurraden MT men istället har vi tills 
vidare lånat Lommas figurrad. 
 

Nosework 

Sammankallande Marie Österberg Fredriksson  
Noseworkgruppen består också av Anneli Carlsson  
Under året har vi haft 2 st doftprov 14/6 och 29/12 ca 25 anmälda 
Vi har även haft 2 st Clear Round, 15/6 och 39/12 med ca 25 anmälda 
Under hösten har det även varit en Nosework/specialsökkurs som utvecklade sig till 
träningsgrupp, denna är öppen för medlemmar som antingen gått kurs eller gjort 
doftprov. 
Marie ÖF har gjort den teoretiska delen till tävlingsledare och kommer stsom TL på vår 
första  officiell tävling blir den godkänd är hon färdig TL i NW. 
Anneli C har ansökt om att gå utbildningen till TS (tävlingssekreterare).  
Marie kommer också att ansöka om TS utbildningen. Detta är inte i SBK´s regi utan i 
Svenska Nosework klubbens regi. 
 
Rallylydnad 

Sammankallande Marie Österberg Fredriksson  
Övriga i gruppen är Anneli Carlsson och Jaqueline Döhle.  
Vi har haft 2 officiella tävlingar, den 13/5 med 103 st startande och en tävling den 
16/12 med drygt 150 startande. Tack till alla funktionärer för er insats på våra 
tävlingars.  
Öppen träning på måndag kvällar under årets ljusa del gick över till söndagar under 
den mörkare delen av höst/vintern.  
Även i år har vi haft ekipage från klubben som deltog på SM. Många ekipage har 
under året skickat in sina fina resultat till barometern och det är glädjande.  
Inköp av skylthållare/nummerhållare ca 4000 kr är gjort 
 

 

Skydd 
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Sammankallande Sanna Wendel. 
Skyddsgruppen har tränat 2 dagar i veckan, fredagar och söndagar. Mestadels har vi 
hållit till inomhus. Under vår och sommar har det tävlats en hel del. 
I år har 2 ekipage tävlat i IPO.  Det är Sanna och Lee Loo, som bestått  klass 1,2 och 3, 
samt Annica och Kompiz som bestått IPO1. 
Jockes tjänstehund, Uffe, återigen godkänd uppkörning som polishund, och fortsätter att 
tjänstgöra.  En ny förmåga, Doc, är under upplärning för att ta över då Uffe 
pensioneras. 
Annica och Kompiz har dessutom tävlat högre sök och blivit godkända. Sanna och Lee 
Loo har även tävlat appell spår, startklass lydnad och Rallylydnad. 
Alla andra har tränat på för att komma ut på tävlingsplan nästa år. 
Martin har en ny valp. 
 

Stug 

Sammankallande Sven-Ingvar Olsson. 
Gruppen har under året bestått av Claes von Gegerfelt, Hans-Åke Roy, Lars Fredriksson 
och  
Jan Mårtensson. Sammankallande Sven-Ingvar Olsson avgick under året och gruppen 
har varit utan sammankallande sen dess. 
Torsten Eriksson och Malin Rosén har varit behjälpliga med gräsklippning. 
Renoveringen av den lilla toaletten är i stort sett klar (Claes förtjänst helt och hållet). 
Några små detaljer saknas fortfarande här. Tyvärr har inte duschutrymmet blivit 
färdigställt som vi planerat. 
Vi har fått vägen hyvlad med mycket gott resultat. 
 

Tävling 

Sammankallande har varit Margareta Wertsberg. 
Lägre samt Högre klass spår som skulle hållits i mars månad, fick tyvärr ställas in pga 
snö. 
Appell spår hölls den 14 april med totalt 9 deltagare, vi tog alla som anmält. Av dessa 
blev 2 
uppflyttade. 
Ansvarig tävlingsledare Birgitta Wallin. 
Elitklass spår gick som dubblerad den 1 och 2 september med sammantaget 19 
ekipage. 
Även där kunde vi ta alla som anmält. Av lördagens 10 startande fick 1 cert, 5 
certpoäng och 
en bröt. På söndagen startade 9 ekipage och vi hade äran att få dela ut 1 cert även 
där. 2 
fick certpoäng och 1 bröt. 
Ansvariga tävlingsledare för denna tävling var Birgitta Wallin och Jan Lindau. 
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Vi har också haft två lydnadstävlingar, alla klasser. Den 5 maj, totalt 35 startande och 
den 6 
oktober, med 32 ekipage totalt. Ansvarig tävlingsledare för dessa var Stina Rodenstam. 
Ett STORT TACK till ALLA som medverkat till att vi har kunnat arrangera dessa tävlingar. 
 

Tävlingsförare 

Sammankallande  Thomas Undenius. 
Gruppen har för övrigt bestått av Torsten Eriksson, Inger Hörnfeldt och Margareta 
Wertsberg (konsult) 
 
 
 
 
Klubbmästerskap i lydnad genomfördes den 6 oktober: 
Prispallen i Startklass: 
1. Sanna Wendel och Lee Loo 
2. Sara Eronn och Ailo 
3.  Eva Löfvander och Shelby 
Prispallen i Lydnadsklass 1 – 3: 
1.  Eva Signal och Zingo 
2. Åse-Lotte Melin och Pax 
3. Marie Österberg Fredriksson och Birger 
 
Klubbmästerskap i Brukslydnad med budföring/uppletande genomfördes den 28 
oktober: 
Prispallen i Appellklass: 
1. Sara Eronn och Ailo 
2. Eva Wahlman och Stella 
 
Prispallen i lägre t o m elit: 
1. Torsten Eriksson och Nellie 
2. Margareta Wertsberg och Loppan 
3. Eva Signal och Zingo 
4. Anette Parup och Chicko  
Under året har genomförts 4 st tävlingsträningstillfällen både i brukslydnad och 
lydnadslydnad. 
 
 
Utbildning 
Sammankallande Malin Rosén 
I utbildningsgruppen har Gunvor Jönsson, Jan Mårtensson ingått och Gunvor Jönsson 
har avsagt sig sitt uppdrag.  
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Från och med hösten 2018 består utbildningsgruppen av följande Malin Rosén, Jan 
Mårtensson, Lena Mårtensson, Emelie Knast och Boel Lassing. 
Gruppen har haft 2 st instruktörsmöten. 
Gruppen har under året anordnat 11 st kurser.  
Valpkurs 3 st 
Allmänlydnadskurs 2 st 
Tävlingslydnadskurs 2 st 
Agilitykurs 1 st 
Nosework 1 st 
Specialsökskurs 1 st 
2 st nyutbildade instruktörer har vi fått i år: Malin Rosén och Boel Lassing. 
9 st träningsgrupper har varit igång under året. Spår, lydnad, rally, sök och skydd.  
Instruktörer och träningsledare under året: Helena Berlin, Sandra Nilsson, Margareta 
Wertsberg, Elisabeth Mattsson, Marie Fredriksson, Anneli Carlsson, Lena Mårtensson, 
Emelie Knast, Hans-Åke Roy, Sven-Ingvar Olsson, Torsten Eriksson och Sanna Wendel.  
 
 
 

 

 

Utställning 

Sammankallande Ann-Louise Esbjörnsson 

Utställningsgruppen fick under våren 2018 en ny medlem, Sandra Buregård. Under året 
valde dock Eva Lenneke att avsluta sitt medlemskap på Sjöbo Brukshundklubb och detta 
innebar att gruppen i slutet av 2018 bestod av tre medlemmar; Ann-Louise Esbjörnsson, 
Åsa Sandström och Sandra Buregård. 
Under 2018 arrangerades en inofficiell utställning och gruppen gick ut starkt med mål 
om att bli den ledande inofficiella utställningen i Skåne. Utställningen fick 205 
anmälningar och hade vi godtagit efteranmälningar hade vi haft närmre 250 
anmälningar. 
Vi fick tag på fantastiska sponsorer till utställningen som gemensamt sponsrade med 
presentkort och varor för runt 55 000 kronor, samtliga sponsorer uttryckte även önskan 
om att fortsatt få vara sponsorer för våra utställningar.  
I år provade vi även att anlita en show service för att underlätta arbetet för både vår 
kassör vad gäller betalningar samt för gruppen gällande anmälningar och diverse inköp 
då detta företag erbjöd det mesta inom området. Dock upprätthölls inte önskade 
tjänster och detta ledde till att Ann-Louise fick göra väldigt mycket arbete själv och 
detta med kort varsel inför diverse deadlines. Utställningsgruppen bestämde att denna 
show service inte kommer att användas i framtiden. 
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Beslut kvarstår om att klubben framöver kommer fokusera på inofficiella utställningar 
och då göra en så bra utställning som möjligt. Utställningsgruppen är öppen för 
diskussion gällande officiella utställningar igen när fler medlemmar och kunskap om 
officiella utställningar finnes i gruppen.  


